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Před sto lety vypukla první světová válka
V létě  si  připomeneme  sté  výročí 

vypuknutí  první  světové  války.  Období 
zhruba  padesáti  let  před  tímto  prvním 
rozsáhlým konfliktem, označují histori-
ci jako koncert velmocí. Jako hru nemno-
ha velkých, především evropských států, 
které se nacházely v různých fázích spo-
lečenského vývoje. Zatímco západ Evro-
py ovládaly demokracie britského či fran-
couzského typu, tak střed Evropy byl jed-
noznačně v rukou dvou hráčů zcela jiné-
ho ražení nesoucích označení centrální 
mocnosti – Německo a Rakousko. 

Stát,  či  spíše  dvojstátí,  v nějž  se 
Rakousko proměnilo po Rakousko-Uher-
ském vyrovnání r.  �867,  tahal  ve  spoje-
nectví s Německem od počátku za krat-
ší konec. Národnostní rozepře se vyrov-
náním  s Maďary  pouze  přesunuly  na 
jiné fronty. Češi po značnou část tohoto 
„období klidu“ na Říšské radě obstruo-
vali,  na  jihu  Rakouska  se  ozývali  Italo-
vé povzbuzení národnostně založeným 
sjednocováním Itálie do moderního stá-
tu. Obdobně Slovinci a zejména na opač-
né straně Předlitavska, ve zbytku Slezska 
a v Haliči Poláci a Rusíni a jdeme-li ještě 
dále, pak v Bukovině Ukrajinci, nemlu-
vě o tvrdě potlačovaných národnostních 
právech Slováků, Chorvatů, Srbů, Rumu-
nů  a  dalších  v  Uhersku.  Byrokratický 
kolos  se  složitým  řízením  a  nezbytnou 
šlechticko-monarchistickou  fasádou  si 
s těmito tlaky nedokázal poradit a ani se 

o to zásadně nepokusil.
Anexe Bosny a Hercegoviny r. �908, 

byla sporným a riskantním krokem těž-
ce vybojovaným tajnou diplomacií s Rus-
kem,  jehož  vliv  na  Balkáně,  byl  rozho-
dující. Po Balkánských válkách v letech 
�9�2-�3 bylo jasné, že míru se tato část 
monarchie už nikdy nedočká. Na obou 
stranách,  jak  rakouské,  tak  srbské,  se 
masivně zbrojilo a cvičilo. 

V červnu roku �9�4 se v Bosně, kte-
rá  byla  už  součástí  Rakouska-Uherska, 
konaly manévry, kterých se měl zúčastnit 
sám císař František Josef. Ale protože mu 
bylo už 84 roků, zastoupil ho František 
Ferdinand d´Este, který byl následníkem 
trůnu. Přesto, že v době konání manév-
rů byla situace v místě poměrně složitá 
a  sám  císař  dostával  různá  varování  a 
výhrůžné dopisy, rozhodl se arcivévoda 
František Ferdinand se svojí manželkou 
Žofií do Bosny odjet. 

V té  době  se  skupinka  bosenských 
nacionalistů  rozhodla  arcivévodu  při 
jeho pobytu v Bosně zavraždit. Sehnali 
si zbraně, naučili se z nich střílet a odje-
li  do  Sarajeva.  Tam  čekali  na  vhodnou 
příležitost.

Po  příjezdu  do  Sarajeva  se  násled-
nický manželský pár ubytoval v hotelu a 
dále se každý sám věnoval svým aktivi-
tám.  Arcivévoda  manévrům,  jeho  žena 
pamětihodnostem,  školám,  klášterům. 
Po  skončení  manévrů  následovala,  ješ-

tě  před  odjezdem,  návštěva  Sarajeva. 
Auto  s následnickým  párem  projíždělo 
městem,  kde  na  ně  čekaly  davy  lidí.  Po 
návštěvě radnice se auto s manželským 
párem opět vydalo na cestu. Jenže došlo 
ke  změně  trasy  a  řidič  musel  zastavit. 
Shodou náhod to ale bylo přímo v mís-
tě,  kde  se  nacházel  Gavrilo  Princip, 
jeden  z  těch,  kteří  vraždu  následníka 
trůnu připravovali. Využil blízkosti auta 
a ze vzdálenosti několika kroků směrem 
k autu vystřelil. První střela se odrazila od 
dveří auta a zasáhla vévodkyni, druhá už 
zasáhla arcivévodu. Oba dva pak zemřeli 
po několika minutách.

Komplot  srbských  nacionalistů 
v Bosně podporovaných srbskou vojen-
skou rozvědkou vyvrcholil tedy 28. červ-
na �9�4 dokonaným atentátem na Fran-
tiška Ferdinanda d’Este, jeho manželku 
Žofii a doprovod v bosensko-hercegov-
ském hlavním městě Sarajevu. 

Situace, do níž se stařičký císař Fran-
tišek  Josef  po  atentátu  na  následníka 
habsburského trůnu dostal, ho nezvrat-
ně  dovedla  k rozhodnutí,  které  si  jistě 
nepřál  nikdy  muset  učinit.  Neuchránil 
„své národy“ před hrůzami války a vyhlá-
sil válku Srbsku právě měsíc po atentátu 
–  28.  července  �9�4.  Svět  následnými 
protitahy  soupeřících  velmocí  zabředl 
do  čtyři  roky  trvajícího  konfliktu,  jaký 

Tomáš Pitner, Eva Šmétková

Antonín Koutný na italské Piavě.

Zájezd do Brna
Návštěva  hřbitova  většinou  nebý-

vá příliš příjemnou událostí. Přesto na 
poslední členské schůzi opět vzešel na 
návrh na návštěvu brněnského Ústřed-
ního  hřbitova.  Zájezd  se  uskutečnil 
v úterý 20. května 20�4 a zúčastnilo se 
ho �2 členů Klubu přátel Boskovic. Paní 
Kučinská, skvělá jako vždy, pro nás při-
pravila  procházku  hřbitovem  s výkla-
dem o jednotlivých osobnostech, které 
jsou tam pohřbeny. 

Hned  v úvodu  jsme  se  dozvěděli, 
že  na  tomto  hřbitově  byl  3.  listopadu 
�883, jako úplně první člověk, pohřbe-
ný desetiletý Jiří Šimek, chovanec Ústa-
vu hluchoněmých v Brně. Od té doby se 
plocha hřbitova ztrojnásobila. Nyní má 
rozlohu 56 hektarů a je zde asi 400 000 
zesnulých.

V roce �9�7 byl přijat první zákon o 
pohřbívání žehem a v letech �928 – �930 
bylo  podle  návrhu  Arnošta  Wiesne-
ra  postaveno  brněnské  krematorium. 
První  kremace  se  uskutečnila  8.  dub-
na �930. Tato funkcionalistická stavba, 
společně s obřadní síní a celým areálem 
Ústředního  hřbitova,  je  od  roku  �953 
kulturní památkou.

Naše cesta pak pokračovala k hro-
bům hudebníků Václava Kaprála a jeho 
dcery  Vítězslavy,  spisovatelů  Aloise 
Mrštíka  a  Jana  Trefulky.  U  rozptylové 
loučky  jsme  se  dozvěděli,  jaký  je  roz-
díl  mezi  rozptylem  (od  r.  �964)  a  vsy-
pem (od r. �978). Následovala cesta do 
míst  starých vojenských hřbitovů,  kde 
je  pohřbeno  tisíce  vojáků  z konce  �9. 
a  začátku  20.  století  i  pomník  Padlým 
obětem �. světové války.

Velký náhrobek, který byl vyroben 
v blanenských železárnách, patří učen-
ci a národnímu obrozenci Josefu Dob-
rovskému . 

Dále jsme se zastavili u hrobů spi-
sovatele Rudolfa Těsnohlídka a jazyko-
vědce Arne Nováka, na jehož náhrobku 
stávala  socha  Vítězství  od  Jana  Štursy. 

lidstvo dosud nepoznalo. Do konfliktu, jehož výsledkem byla 
zcela jiná Evropa – Evropa, jež o dvacet let později poznala dal-
ší, ještě horší světové střetnutí.

Antonín Koutný
byl  jedním  ze statisíců  vojáků, kteří  museli nastoupit  po 

Sarajevském atentátu a vyhlášení války do armády. Byl to mla-
dý muž, který se narodil 29. března �878 v Boskovicích, ale jeho 
domovskou obcí byly Babolky. Vyučil se obuvníkem a oženil se. 
2. srpna �9�4 se ale musel přihlásit do armády a �5. srpna té-
hož roku už nastoupil do aktivních bojů. Postupně byl zařazo-
ván na různá bojiště. Protože vojákům hrozily závažné nemoci, 
byli také očkováni. Antonín Koutný byl očkován v říjnu �9�6 
proti  choleře,  tyfu  a  neštovicím,  přeočkován  o  půl  roku  poz-
ději proti choleře a tyfu. Na Vánoce �9�6 mohl odjet domů na 
osmidenní a v příštím roce ještě na čtrnáctidenní dovolenou. 
Jeho život se poněkud změnil tím, že 29. srpna �9�7 byl zajat 
a zůstal v Itálii.

3�. srpna �9�8 Antonín Koutný složil slib, kde se zavázal 
sloužit čestně a věrně jako voják československého národního 
vojska československému národu zastoupenému Českosloven-
skou Národní radou a slíbil, že čestně a věrně bude plnit všechny 
povinnosti, které plynou z tohoto závazku, tedy, že bude bez-
podmínečně poslušen všech rozkazů svých vojenských velitelů. 
Po tomto slibu předstoupil �0. září �9�8 před odvodní soud a 
tentýž den byl zařazen do československého vojska do Depo-
sitní roty ve Fonte d´Amore. Bohužel ale onemocněl a 24. září 
�9�8 v 8 hodin ráno v táboře Fonte d´Amore zemřel násled-
kem zápalu plic. Pohřben byl na společném hřbitově v táboře 
v Sulmona za přítomnosti dvou svědků. Do konce války zbýva-
lo jen několik týdnů.

Podobných  příběhů  jako  je  tento  se  udály  desetitisíce. 
Zůstaly  jen  hřbitovy,  památníky  nebo  pamětní  desky.  Nikdy 
bychom neměli na tyto hrůzy válek zapomínat a památku pad-
lých vojáků ctít. 
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Eislerovy továrny v Boskovicích
Firma J & M EISLER,  
Továrna na plechové  
a zámečnické zboží

Jakob Eisler se ale nenechal odradit. 
Aby dostál předpisům, ohlásil roku �888 
založení  firmy.  Dne  5.  září  �889  podal 
žádost  o  zapsání  firmy  do  obchodního 
rejstříku. Název firmy zněl „J & M EIS-
LER,  Blech  und  Schlosserwaarenfab-
rik,  Boskowitz“  (Továrna  na  plechové 
a  zámečnické  zboží,  Boskovice).  Jako 
majitelé byli uvedeni Jakob Eisler a Max 
Eisler, obchodníci z Boskovic. Max Eisler 
byl bratrancem Jakoba Eislera, se svým 
bratrem Danielem vlastnil v Boskovicích 
obchod s kůžemi.

Kupní  smlouvou  z    6.  října  �889 
zakoupili Jacob a Max Eislerové od Jana 
Starého  pozemek  p.  č.  543  v Boskovi-
cích-Horním  Předměstí  v  Jevíčské  uli-
ci (nyní Havlíčkova �8) za 250 zl. Kup a 
prodej  byl  zaknihován  dne  29.  4.  �89� 
pod č.d. 3747:

Wilhelm  Kožoušek,  velkoměšťan 
v Boskovicích jako prodávající a firma J 
& M ( Jakob a Max) Eisler jako kupující, 
kupují pozemek p. č. 557/� a p.č. 557/3 
za 500 zlatých r. č. p. č. 557/� se připisu-
je k vložce č. 256 panu Kožouškovi, p. č. 
557/3 se připisuje k vložce č. 429 majite-
lům J & M Eislerovým.

Téhož  roku  podal  Karel  Mikeska 
z Litvy (Litau) žalobu na majitele firmy 
Jakoba  a  Maxe  Eislerovi  pro  prvenství 
(privilegium) na název firmy Blech und 
Schlosserwaarenfabrik  s  tím,  že  on  si 
přihlásil firmu s tímto názvem už v roce 
�885.  Boskovičtí  podnikatelé  museli 
zaplatit pokutu 300 zlatých.

Hned  následujícího  roku  �890 
nechali oba společníci firmy postavit na 
pozemku tovární budovu. Nejednalo se 
o budovu v dnešním slova smyslu, ale o 
stavbu  ze  dřeva  (řekli  bychom  kůlnu). 
Dne  26.  února  odpoledne  se  odbýva-
lo  komisionelní  jednání.  Přizváni  byli  i 
majitelé sousedních pozemků a majite-
lé stodol p.č. �3/2, �3/4 a �3/� a konečně 
majitelé  zahrad  za  uvedenými  stodola-
mi. V roce �892 budova továrny dostala 
číslo 283/II.

V září  �89�  žádala  firma  obecní 
představenstvo o povolení zřízení kantý-
ny v jejich továrně. Kantýna však nebyla 
povolena, neboť „na žádost firmy J & M 
Eisler bylo usneseno, aby žádost ta byla 
odkázána,  ježto  zařízení  kantýny  jest 
jen na vykořisťování dělnictva“ (citová-
no  ze  zápisu  obecního  představenstva 
Boskovice ze dne �8. září �89�). Kantý-
na byla v továrně přesto zřízena a obec-
ní představenstvo konstatovalo, že jídla 
v kantýně  jsou  za  cenu  obvyklou  a  ne-
jsou tedy předražena. Útrata dělníků se 
pak podle seznamu odčítala při výplatě. 
Kantýnu vedl Antonín Ambrož, domov-
ník v továrně, za domovnictví mu byl při-
slíben  byt.  Počátkem  roku  �892  dostal 
Antonín Ambrož pokutu 5 zl. za  to, že 
údajně  naléval  pivo  a  dodával  pokrmy. 
Obecní rada se Ambrože zastala, že toto 
dělal  jen  z nařízení  firmy  (25.  3.  �892). 
Stanovisko obecní nepomohlo, na Anto-
nínu Ambrožovi byla pokuta vymáhána. 
�0. června podává obecní strážník Vin-
cenc  Trapl  zprávu,  že  pokutu  5  zl.  od 
Antonína Ambrože vymoci nelze.

Jak se získávali do firem zaměstnan-
ci - odborníci, dosvědčují archivní doku-
menty z roku �890:

Jakobův  bratranec  Moritz  Eisler 
lákal do firmy J & M Eisler zaměstnan-
ce. Konkrétně se jednalo o jistého Josefa 
Pragera,  který  byl  zaměstnán  u  Hynka 
Šmoldase v továrně na stroje hospodář-
ské v Litovli. Josef Prager obdržel začát-
kem  roku  �890  dopis  od  firmy  J  &  M 
Eisler, Továrna na plechové zboží v Bos-
kovicích, že by jej rádi do práce přijali a 
přislíbili  mu  větší  mzdu.  Tato  výzva  se 
několikrát opakovala, Josef Prager začal 
„nepořádně do práce přicházet“, a když 
obdržel od pana Eislera peníze na cestu, 
opustil své původní zaměstnání a odjel 
do  Boskovic.  Protože  však  podle  živ-
nostenského řádu nesměl zaměstnanec 
bez řádné výpovědi zaměstnání opustit, 
požadoval Ignác Šmoldas po panu Eisle-
rovi náhradu škody.

Firma J&M Eisler zaměstnávala pod-
le výkazu k 24. �2. �890 35–40 dělníků a 
5 učňů. Z nich 2 dělníci vykonávali zvlášť 
nebezpečnou práci, 25 dělníků pracovalo 
při ruční práci nebo jako podavači a 2 byli 
úředníky. Dalších 25 dělníků – skladních 
a dopravních a 2 až 3 zaměstnanci byli 
zaměstnáni  při obchodě.  Denní  mzda 
činila 40 krejcarů, roční suma na mzdy 
činila �0.000 zl. za 270 pracovních dnů.

K tomuto  datu  (24.  �2.  �890),  byla 
továrna  vybavena  �  brusem,  �  lisem,  � 
nůžkami,  3  přítlačnými  lisy,  �  tvarova-
cím  lisem,  2  jednozubými  a�  šestizu-
bým pomocným strojem, � frézou. Stroje 
obsluhovalo  8–�0  zaměstnanců.  Výkaz 
vyplnil Josef Linhart, mistr.

Součet  dělníků  panu  Linhartovi 
poněkud nevyšel, ale i tak podává obraz 
počátků továrny.

Podle výkazu z roku �89� měla firma 
J&M Eisler 56 zaměstnanců, a to:
2� zámečníka  Schlosser
2 kováře  Schmied
�6 nádeníků  Taglöhner
3 odstraňovači okují  Spangler
� dělník u vlysů (obrub )  Frizer
� vedoucí, mistr  Hausmeister
� kočí (řidič)  Waglefürer?
8 učedníků  Lehrling
� skladníka  Magaziuner
� účetního  Buchhalter

Z roku  �89�  a  �897  se  dochovaly 
tovární  řády  firmy  J  &  M  Eisler  v Bos-
kovicích. Podle těchto pracovních řádů 
museli být všichni zaměstnanci pojištěni 
u nemocenské či úrazové pojišťovny.

V  prosinci  �892  ohlásili  Jakob  a 
Max  Eislerové  prostřednictvím  advo-
káta  JUDr.  Marcuse  Halpena  z Bosko-
vic  rozšíření  své  firmy  a  změnu  názvu. 
Do firmy byli přijati noví členové Daniel 
Eisler, obchodník v Boskovicích a Jacob 
Schmied,  soukromník,  bydlící  rovněž 
v Boskovicích.  Nový  název  zněl  J  &  M 
Eisler  Blech  &  Schlosserwaren  –  Fab-
rik in Boskowitz (Továrna na plechové a 
zámečnické zboží v Boskovicích).

Počínaje �. lednem �893 firma rozší-
řila obchodní a výrobní činnost o zámeč-
nické  výrobky.  V témže  roce  zamýšleli 
Jakob a Max Eislerovi postavit u příjez-
dové cesty k továrně v Jevičské ulici dům 
pro ubytování dělníků. Tato stavba však 
nebyla povolena, protože v blízkosti stály 
stodoly a hrozilo nebezpečí ohně (požá-

ru), jak se odmítnutí zdůvodňuje. Přesto 
se dochoval plánek ubytovny.

Roku �895 pracovalo ve firmě J & M 
Eisler už �20 dělníků, z toho 4 od roku 
�888, 5 od roku �890, �4 od roku �89�, 
22 od roku �892, 29 od roku �893 a 4 od 
roku  �894.  Z  celkového  počtu  zaměst-
nanců bylo 7 žen. Většina zaměstnanců 
byla mladší dvaceti let.

Společník  firmy  Jacob  Schmied 
zemřel 25. února �895 a zbylí společní-
ci se usnesli přizvat na jeho místo pozů-
stalou  vdovu  paní  Emílii  Schmiedovu. 
Název firmy se nezměnil.

Koncem  90.  let  �9.  století  a  počát-
kem 20. století se firma J & M Eisler vel-
mi zadlužila (�7.000 zl = 34.000 Korun). 
Odběratelé zřejmě neplatili a firma byla 
nucena půjčovat si peníze u bank. V exe-
kučních spisech Okresního soudu v Bos-
kovicích pod značkou E 689/�906 je pro-
jednávána exekuce na majetek firmy J & 
M Eisler a majetek Daniela a Maxe Eisle-
rových. Při odhadu majetku se probíraly 
všechny podrobnosti do detailu. Dne 20. 
dubna �907 proběhlo projednání připo-
mínek k odhadu nemovitostí, provede-
ného �9. listopadu �906 panem Karlem 
Havlinou. Zástupce vymáhající věřitelky 
České industriální (průmyslové) banky v 
Praze odvolal připomínky ohledně odha-
dovaného domu č. 85 v židovském měs-
tě v Boskovicích, protože obytné stavení 
při  továrně  je  pouze  přízemní  a  rozdíl 
v hodnotách je odůvodněný. Trvá však na 
námitce proti odhadnuté činžovní hod-
notě továrního domku na 800 korun pro-
to, že v domě nyní bydlí mistr, který má 
�60 K měsíčně služného a nemůže proto 
platit činži 800 korun. Místnosti jím neo-
bydlené  užívají  se  jednak  jako  závodní 
kancelář a též slouží  jako naturální byt 
pro  druhého  úředníka.  Pokud  budou 
přilehlé ubikace sloužit k účelům továr-
ny, není možné ani při zřízení dvou bytů 
k užívání  továrenskými  úředníky  platit 
činži 800 K. Dále pan znalec trvá na tom, 
že stanovená cena celého továrního dom-
ku odpovídá zdejším poměrům. Dům ten 
je masivně postaven na dobu 200 let, při 
�% amortizaci by jeho trvání se předpo-
kládalo pouze na 70 let. Pan Havlina si 
zaúčtoval 25 K. Pan Mazura namítá, že 
v odhadu jsou zapsány stroje vyloučené 
z užívání při práci, a to:
� vrtací stroj ze 4 uvedených strojů o 6ti 
vřetenech                  snížena cena o 500 K
� fresovací stroj ze 3 uvedených

snížena cena o 500 K
� stroj na řezání šroubů se málo upotře-
buje                              snížena cena o 240 K
a  na  turbinu  „  LAVAL“,  jež  v činnosti 
nebyla                         snížena cena o 200 K
celkem  �440 K

Pan Mazura zdůrazňuje, že mode-
ly železné a dřevěné v ceně 2.400 K ma-
jí tuto hodnotu pouze pro továrnu, kde 
by se stroje vyráběly, ale ne pro továrnu 
Eislerových,  která,  má-li  prosperovat  a 
nemá slévárnu, může se zabývat jen tím, 
nač  byla  založena,  to  je  výrobou  zboží 
zámečnického. Znalec trvá na hodnotě 
proto,  že  při  výrobě  se  může  stroj  leh-
ce poškodit, a továrna Eislerova si může 
pomoci tak jako dosud, pomocí modelů 
si stroje a přístroje pořídit.

Velký  význam  pro  provoz  továrny 

Marie Wetterová

U hrobu Jiřího Hadlače jsme si zavzpo-
mínali na jeho výstavy a pobyty v Bos-
kovicích a u hrobu Jana Helceleta jsme 
se  dozvěděli,  že  byl  blízkým  přítelem 
Boženy  Němcové.  Na  hrobě  básníka  a 
spisovatele  Josefa  Merhauta  je  náhro-
bek od Jana Štursy.

Častým  místem  návštěv  bývá  tzv. 
brněnský  Slavín,  kde  jsou  hroby  zná-
mých i slavných osobností, např. archi-
tekti Bohuslav Fuchs a Jiří Kroha, hudeb-
níci Rudolf Firkušný a František Lýsek, 
herečky Jarmila Kurandová a Vlasta Fia-
lová, muzikant a dirigent Gustav Brom, 
skladatel Leoš Janáček, spisovatelé Jaro-
mír Tomeček a Jiří Mahen, básníci Jan 
Skácel  a  Oldřich  Mikulášek,  Antonín 
Procházka, autor nástěnné malby Pro-
métheus přináší  lidstvu oheň na Práv-
nické fakultě v Brně, dirigent Břetislav 
Bakala, badatel Karel Absolon, senátor 
Josef Hybeš (�850 – �92�)a další.

Poslední  zastávka  naší  více  než 
tříhodinové  procházky  bylo  pohřebiš-
tě  vojáků,  kteří  padli  během  2.  světo-
vé války. 

Kromě  hrobů  známých  osobnos-
tí  jsme  ale  často  obdivovali  náhrobky, 
které  byly  mnohdy  skvělými  umělec-
kými díly. 

Ze  hřbitova  jsme  odcházeli  sice 
unaveni z pobytu na sluníčku, ale plni 
zážitků a zajímavých informací. 

Setkání s lidovou písní 
Nejen pro členy KPB, ale pro všech-

ny  ostatní  posluchače,  kteří  mají  rádi 
lidové písně, zahrála a zazpívala již dva-
krát lidová Mozeka Kohótek z Boskovic, 
která působí pod hlavičkou boskovické-
ho Sokola a hraje již více než rok. 

Vedoucím této kapely je Ilja Melkus, 
který  je  zároveň  členem  výboru  KPB  a 
původně  mělo  její  vystoupení  být  jako 
kulturní program na členské schůzi KPB. 
Protože se toto vystoupení neuskutečni-
lo, byl dohodnut náhradní termín. 

Setkání připravil KPB společně s TJ 
Sokol Boskovice poprvé 27. března. Pří-
tomní si mohli poslechnout, ale i zazpí-
vat  lidové  písně  z  Boskovicka  i  dalších 
oblastí  Čech  a  Moravy.  Karel  Malach 
zajistil stolové uspořádání a občerstvení 
v přísálí sokolovny. Nad naše očekávání 
přišlo  více  než  sedmdesát  posluchačů, 
kteří si poslechli i zazpívali mnoho zná-
mých  i  neznámých  lidových  písniček  s 
muzikanty kapely, kteří dokázali vytvo-
řit krásnou atmosféru po celé dvě hodi-
ny produkce. 

Na přání výboru i všech přítomných 
zopakovali členové Mozeke Kohótek toto 
setkání �2. června, opět s velkým úspě-
chem  a  bylo  dohodnuto  připravit  další 
setkání na letošní podzim.

Zprávy 
z Klubu přátel

KPB Vám nabízí 
následující publikace: 

M. Minxová: Pověsti a vyprávěnky 
z Boskovic

O. Sirovátka: Lidové písně, pověsti 
a dětské hry z Boskovicka

J. Koutný: Boskovice, můj Betlém

K dostání u boskovických knihkupců 
a v informačním středisku.

a  podruhé  �2. 
června  v  boskovické 
sokolovně.
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Když do Malé Roudky přicházelo léto

Eislerovy továrny v Boskovicích

se kladl na štanze (razidla), jejichž cena 
se hodnotila dále. Mistr Alois Matuška 
vyloučil  �37  štancí  jako  úplně  opotře-
bovaných,  které  podle  knihy  dlužníků 
měly cenu 9.455 K proti původní výrob-
ní ceně 39.453 K. Do konce roku �898 se 
v knize „ štancen“ vykazovalo 427 kusů 
v obnose výrobní ceny 30.483 K 98 hal. 
a koncem roku �899 497 kusů v obnosu 
32.0�9 K 78 hal. Pan Mazura namítá, že 
se náklady na razidla během 5 let úplně 
vyplatí  a  dodává,  že  vyloučené  štancny 
se nahradily štancnami novými a lepší-
mi, které firma Eisler již opatřila, aby se 
docílilo nejnižší výrobní ceny a mohly se 
tak rezervovat pro nahodilé objednávky 
zákazníků, jak je u některých továrníků 
zvykem. Cena výrobků a nákladů firmy 
Eisler  byla  porovnávána  s ceníky  firmy 
Stria Bruder Laps v Gratzi a železářskou 
firmou Till v Brně. Pan Mazura také zdů-
razňuje,  že  některé  stroje  se  používají 
k výrobě 30 – 40 let.

Ocenění  majetku  se  konalo  dne 
�8.ledna �908 za přítomnosti c.k. soud-
ního adjunkta Františka Novotného a c.k. 
oficiála Jana Nadýmačka. Za c.k. erár se 
dostavil  Josef  Rušikvas,  za  vymáhající 
věřitelku Českou industriální (průmys-
lovou)  banku  Dr.  Hoffmeister,  advokát 
v Praze, za český úvěrní ústav Dr. Sedlá-
ček a za dlužníky Max Eisler. Nejmenší 
podání ohledně domu č. 85 bylo schvá-
leno jednomyslně. Co se týkalo tovární 

reality,  zvýšil  Dr.  Hofmeister  nejmenší 
podání za tovární pozemek na 2/3 a tím 
celkové  nejmenší  podání  činilo  79.724 
K 83 h.

V dražbě dne 30. dubna �908 koupili 
továrnu dva obchodníci ze Lvova (Lem-
bergu)  Moritz  Czaczkes  a  J.  B.  Kroch-
mal za 80.250 korun a přejmenovali ji na 
„BOSKO“. Zabývali se výrobou americ-
kých kamen a Moritz Czaczkes ji provo-
zoval až do 2. světové války, kdy mu byla 
zabavena říšskými úřady.

Roku �907 byla firma J & M Eisler, 
Továrna na plechové a zámečnické zboží 
v Boskovicích  vymazána  z obchodní-
ho rejstříku.

Společníci  firmy  J  &  M  Eisler  Max 
a Daniel Eislerovi nebyli zřejmě spoko-
jeni s výsledkem prodeje (exekuce),  jak 
se  dočteme  ve  zprávě  pro  Ředitelství 
pošt a telegrafů v Brně ze dne �2. ledna 
�909:  „…majitel  obchodník  se  železem 
Markus  Czaczkes  z Lembergu  (Lvova) 
…  převzal  firmu  k 2.�.�909  a  ustanovil 
prokuristou  Franze  Karhana.  Zpráva 
končí  větou  „  Max  a  Daniel  Eisler  jsou 
posláni (převezeni, přesídleni) do Uher-
ského Brodu“.

Jakob  Eisler  se  jako  spoluvlastník 
firmy J & M Eisler při exekučním řízení 
nezmiňuje, veškeré náležitosti jsou spo-
jovány s jeho bratranci, bratry Danielem 
a Maxem Eislerovým. Zřejmě tak Eisle-
rovi chránili obchod po Adolfu Eislerovi 
před exekucí. Zde si dovolím poznámku 
o společnících: 

Max  Eisler  zemřel  �7.  ledna  �9�7 
v Boskovicích  v domě  č.  44  v Židov-
ském městě.

O  Danielovi  se  mi  zatím  podařilo 
vypátrat velmi málo. V knize vydaných 
domovských  listů  města  Boskovic  z  let 
�92�–�930 roku �923 žádala o domov-
ský  list  Amálie  Eislerová,  soukromnice 
z Bzence,  vdova  po  Danielu  Adolfovi 
Eislerovi, nar. �85� v Boskovicích. Rodi-
na  Amálie  Eislerové,  rozené  Fürstové, 
pocházela  z Bzence  a  sem  se  pravdě-
podobně  Daniel  Eisler  uchýlil  v době 
finančních  potíží  a  pravděpodobně  tu 
i zemřel. 

Plánek kovárny firmy J & M Eisler v Boskovicích-Horní předměstí, Havlíčkova ulice č. 293, z roku 1893.

Oznámení Jakoba a Maxe Eislerových o umístění firmy J & M Eisler v domě č. 44 
v Židovském městě v Boskovicích, nyní Bílkova č. 5.

Ženy chodily každý den na trávu a 
čím dřív, tím líp. Přes ruku nosily přeho-
zenou plachtu, v ruce srp a brousek a přes 
rameno hrábě. Žinávala se dřív kdejaká 
meze i s méně hodnotnou travou. Žalo se 
srpem i to, co se mohlo kosit. Na svážení 
uzlů byl trakač.

Byly však doby, kdy ženy nosily velké 
uzly trávy na zádech. Pod uzel, na kříže 
si dávaly „podřetek“, aby se tíha břeme-
ne přenesla více na záda. Uzly na záda se 
dávaly takto: Zády se lehlo na uzel, sváza-
né cípy se převlékly přes hlavu na prsa a 
přidržovaly se rukou. S uzlem na zádech 
se vstalo a těžkým kymácivým krokem se 
šlo k domovu.

Travnice  s  prvním  uzlem  si  muse-
ly dát dobrý pozor proto, že je polévaly 
vodou, aby byly po celý rok čerstvé. Ale 
to už je všechno dávno za námi. 

Staré špatné trávě se říkalo „chamaj-
da“. Dřív se chodilo také na trhanou trá-
vu do brambořišť. Ta se  trhala do „pří-
přeže“.  K  tomu  se  uvázala  plachta  dvě-
ma cípy kolem pasu a dvěma přes rame-
na do předu. Uzel se tak tvořil nízko na 

zádech.
Když  byl  přípřež  plný  trávy  nebo 

požínaného  obilí,  odnesl  se  na  mez  a  z 
několika  takových  hromádek  byl  tepr-
ve uzel. 

Červen  je  měsícem  první  sklizně. 
Sečou  se  jetele  a  luka.  V  podvečer  si 
sekáči kují kosy, aby brzy ráno vyšli kosit, 
neboť staré přísloví praví: Za ranní rosy, 
dobře se kosí. Jiné zase připomíná seká-
čovi  –  nejdou-li  sekáči  za  rosy,  sami  se 
zarosí  –  zapotí.  Proto  vyjížděli  sedláci 
se sekáči již o druhé hodině v noci tam 
k Opatovicím a ještě dál, kde měli luka, 
aby v době, než začne slunko hřát, byli s 
prací hotovi.

Sečou se jetele a suší. V minulosti jen 
v kopkách, ale od první světové války již 
na sušácích, zvaných u nás „hiflata“. Až je 
sušení doma, voní jím celá chalupa. Dob-
rý hospodář pozná i v cizí chalupě podle 
vůně, jak kde mají usušeno. 

Práce ve žních kdysi
Byly doby, kdy se žalo všechno obilí 

srpem. Srp ženců se kul po celém ostří, 
ne do polovice jako na trávu. Ženci bra-

li levou rukou obchvatem do dlaně hrs-
tě obilí, užali je a položili na strnisko na 
hrstě. Dvě ženy sežaly za den jednu míru 
obilí (0,20 ha). U sedláků se žinávalo (= 
krásný starý výraz) v jedné řadě.

Na  jednom  konci  s  mužskými  žal 
hospodář, na druhém se ženskými hos-
podyně. Každý spěchal, aby v řadě nezů-
stal  pozadu,  ovšem  brát  musel  každý 
určitou  šířku  zvanou  „kozo“.  Obilí  sto-
jícímu  u  kozy  se  říkalo  „borda“  a  sto-
jící  stébla  na  „pokosu“  za  sekáči  byli 
„mozekanti“.

Když obilí na hrstech uschlo, vázalo 
se do „vobřisel róblem“ do snopů, které 
se skládaly do mandelů. Každý klásek se 
sebral rukama zrovna při práci. Pozdě-
ji  se  strnisko  hrabalo  „velkéma  hrabě-
ma“. Tyto dřevěné hrábě měly dvě nása-
dy  s  příčkou,  která  se  při  práci  kladla 
na sehnutou šíji a rukama se násady na 
zádech  přidržovaly.  Proto  se  jim  také 
„béke“ říkalo.

Ženci  dostávali  snídani,  obě  svači-
ny,  oběd,  večeři  a  domů  pořádný  kra-
jíc chleba.

Ve druhé polovině XIX. století vytla-
čila kosa zvaná „hrabice“ srp z používá-
ní úplně. Hrabice byla kosisko opatřené 
obloučkem  na  shrnutí  usečeného  obilí 
a s pěti pruty nad kosou. Sekáč při prá-
ci  usečené  obilí  nekladl  k  „bordě“  jako 
dnešní kosa, ale odebíračka mu je z hra-
bice odebírala rukama a kladla na zem. 
Sekl-li sekáč „z koze ven“, pak dovedně 
hrabicí podtrhoval a obilí se kladlo samo 
na zem v řádky. Proti žatí srpem to byla 
práce rychlá, ale stejně se dlouho neud-
ržela a vystřídal ji „pláskač“ na obilí, jak 
jej známe dnes. Když první hrabici přine-
sl k nám starý Hruda z [Velkých] Opato-
vic, ptali se lidé, „co ten člověk s tém chce 
dělat,“  jak  tomu  nevěřili  v  obavě,  že  se 
vytluče obilí na zem, ale vžilo se to.

Bývala to pěkná podívaná na stejno-
měrně se klátící řady sekáčů s kosami a 
za nimi sehnuté ženy, jak rukama „cófač-
kó“  nebo  srpem  „před  sebó“  odebíraly 
posečené obilí.  Pamatuji se dobře, jak v 
suchých letech se oves ani nežal, nýbrž 
trhal  rukama  jako  tráva,  protože  to  byl 
jenom „vovisek“ po dvou třech zrnkách.

Z knihy Život a práce našeho lidu 
Malá Roudka od Františka Kopřivy
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Eva Šmétková

Petra Skoupilová se svou matkou Věrou na Václavském náměstí v Praze v roce 1958.

Petra Skoupilová se narodila �. červ-
na �944 v Brně, ale celé své útlé dětství 
prožívala ve mlýně ve Skalici nad Svita-
vou. Ten patřil Skoupilům. Tatínek Petry, 
Josef Skoupil, vedl ve svém mládí bohém-
ský život, často pobýval v Brně, hlavně v 
hotelu Avion v České ulici, kde se setká-
val se svými přáteli, např. tam chodil čas-
to i Hugo Haas a mnozí další. Když mu 
bylo  33  roků,  potkal  v  Brně  Věru  Hrů-
zovou,  která  pracovala  v  Tulerii  u  jeho 
sestry. Josef Skoupil se s Věrou Hrůzovou 

oženil a společně se v roce �923 odstěho-
vali do Mikšova mlýna ve Skalici. Rodina 
vedla  intenzivní  společenský  život  a  ve 
Skalici se proto scházela nejlepší prvo-
republiková společnost, např. tam přijel i 
Karel Čapek, s kterým se Věra seznámila 
v literárním saloně Laurmannové v Pra-
ze během svých studií. V roce �950 při-
šlo znárodňování a Skoupilovi byli více-
méně nežádoucí a o svůj majetek přišli. 
Nějakou dobu ještě žili v domě v blízkosti 
mlýna, ale brzo se paní Skoupilová s dce-

rou  Petrou  odstěhovala  k  rodině  starší 
dcery  Hany  Uhlířové  (�928)  do  Prahy. 
Josef Skoupil potom ještě prodával v Bos-
kovicích na nádraží jízdenky, ale i on se 
nakonec,  když  byl  už  dost  nemocný,  v 
roce �956 do Prahy odstěhoval. Zemřel, 
když bylo Petře �3 roků.

Když Petra dokončila základní ško-
lu, rodinná rada rozhodla, že Petra by se 
měla  věnovat  fotografování  a  přihlásili 
ji do družstva Fotografia. Petra ji absol-
vovala v roce �963, ale nefotografovala. 
Vystřídala  několik  pracovních  míst  ve 
výzkumných  ústavech,  např.  v  Lékař-
ské společnosti Jana Evangelisty Purky-
ně  nebo  ve  Výzkumném  ústavu  cukro-
varnickém.  V  roce  �968  nastoupila  do 
Supraphonu, kde pracovala  jako sekre-
tářka  v  zahraničním  oddělení.  Protože 
plat byl malý, potřebovala si přivydělat, a 
tak začala, zatím amatérsky, fotografovat 
zpěváky a koncerty. Fotografie se zalíbily 
Karlu Gottovi nebo Heleně Vondráčkové 
a tak ji požádali, aby jim udělala portrét. 
Tak začala její kariéra fotografky. Portré-
tovala i další zpěváky a herce.

V roce �984 se rozhodla, že se foto-
grafování bude věnovat profesionálně a 
odešla  „na  volnou  nohu“.  Po  portréto-
vání zpěváků a herců se začala věnovat 
fotografování  módy.  Bavilo  ji  to  snad  i 
proto, že nikdy neměla ráda ošklivé věci 
a  vždy  jí  vadili  třeba  i  špatně  oblečení 
lidé.  Stávalo  se  také,  že  jako  doplňky  k 
modelům  používala  šperky  své  matky, 
což  její  fotografie  dělalo  zajímavějšími. 
Tím  se  vlastně  jakoby  nostalgicky  vra-
cela  do  období  první  republiky,  hlavně 
dvacátých let, protože její rodiče o tom 
období doma často hovořili a vzpomína-
li. V sedmdesátých a osmdesátých letech, 
které nebyly příliš optimistické, se právě 
do období, o kterém jen slyšela z vyprá-
vění, vracela.

Počátkem osmdesátých let našla své 
vlastní téma – ženu a ženský svět. Foto-
grafovala  něžné  akty,  postavy  i  dvojice 
nebo trojice dívek. Vznikaly také cykly, 
např. Rodinná dopoledne, Vodní tanec, 
Cestující ve vlaku, Matky a dcery, Taju-
plný pokoj. Chtěla zobrazovat především 

nitro  fotografovaných  žen.  Teoretička 
fotografie Anna Fárová o její tvorbě na-
psala: „Ženy Petry Skoupilové mají nejen 
krásná  těla,  ale  na  rozdíl  od  manekýn, 
které často připomínají voskové figuríny, 
jsou to opravdu živá stvoření.“

Zájem o tvorbu Petry Skoupilové je 
velký. Dokládá to např. kniha „Ženy/Les 
femmes/Women“ z roku 2004. O zájmu 
veřejnosti o její tvorbu svědčí i množství 
individuálních  výstav  v  různých  měs-
tech,  jako  např.  Kutná  Hora,  Praha, 
Uherský Brod, Kladno, Hradec Králové, 
Blansko, Rychnov nad Kněžnou, Ostra-
va, Kostelec nad Orlicí, ale i spoluúčast 
na  dalších  téměř  třiceti  výstavách.  Její 
díla  jsou zastoupena v muzeích, galeri-
ích  i  v  privátních  sbírkách  v  tuzemsku 
i v zahraničí.

Věře  Skoupilové-Hrůzové  –  prin-
cezně  z  Krakatitu  –  bude  25.  července 
20�4 v �6.00 hodin na Mikšově mlýně ve 
Skalici nad Svitavou  odhalena pamětní 
deska. Akce se zúčastní několik zástupců 
výboru Společnosti bratří Čapků, rodina 
Skoupilova z celého světa, rodina součas-
ných majitelů mlýna a další. Slavnostní 
projev  bude  mít  čapkolog  Mgr.  Hasan 
Zahirovič.  Všichni  jsou  na  akci  srdeč-
ně zváni a budou mít i možnost si mlýn 
prohlédnout. 

Petra Skoupilová „70“

Věra Skoupilová s dcerami Magdou, Hanou a Petrou v roce 1945.

Výroční trh v Boskovicích
Na svátek sv. Víta (�5. června) před 550 lety 

se v Boskovicích konal první výroční  trh. Prá-
vo výročního trhu udělil Boskovicím na žádost 
Václava z Boskovic král Jiří z Poděbrad v privile-
giu vydaném v Praze 5. října předchozího roku. 
Tím vzrostl význam Boskovic jako regionálního 
obchodního střediska, neboť byly první v regi-
onu, které právo výročního trhu obdržely. Nej-
bližším  významným  obchodním  střediskem 
bylo královské město Brno, které bylo středis-
kem  mezinárodního  obchodu  a  právo  výroč-
ního  trhu  obdrželo  již  roku  �243  při  založení 
města,  a  dále  Jevíčko,  původně  též  královské 
město, které se však stalo městem poddanským 
a svůj význam postupně ztrácelo, ale i tak byly 
důležitějším  obchodním  střediskem  než  měs-
tečka  v  okolí  –  od  roku  �464  mělo  Jevíčko  již 
dva výroční trhy.

V Boskovicích se samozřejmě konaly trhy 
i  před  obdržením  výročního  trhu,  byly  to  tzv. 
trhy týdenní, byly důležitým prodejním místem 
zemědělského a řemeslnického zboží z blízkého 
i vzdáleného okolí. V trhové dny směli do města 
dovézt zboží všichni obyvatelé z každého místa, 

v netrhové dny mohli prodávat pouze měšťané a 
předměšťané. Na výroční trhy mohli přivézt své 
zboží svobodně i cizinci.

Před  koncem  �5.  století  obdržela  prá-
vo  výročního  trhu  ještě  Olešnice  (r.  �499,  dva 
výroční  trhy),  a  v  �6.  století  Letovice  (�5�0)  a 
Svitávka  (�586),  další  městečka  v okolí  získala 
právo na konání výročních trhů až ve stoletích 
následujících.

Počet výročních trhů v Boskovicích postup-
ně narůstal – v roce �492 získaly druhý výroční 
trh na pondělí po sv. Kateřině (25. ��.),  třetí v 
roce �570 na pondělí před sv. Václavem (28. 9.) 
a čtvrtý roku �698 na pondělí po neděli Sexage-
sima (8. neděle před Velikonocemi). 

V  polovině  �9.  století  -  jak  uvádí  Kalen-
dář hospodářský na rok �854 - se v Boskovicích 
konaly  tyto  trhy:  �)  první  v  pondělí  po  nedě-
li devítníku, 2) v pondělí po Vítě, 3) v pondělí 
před Václavem, 4) v pondělí po Kateřině. Veli-
ké týhodní trhy ve čtvrtek před velkonočními, 
svatodušními a vánočními svátky. Koňský trh ve 
čtvrtek před každým výročním trhem. Týhodní 
trh každý čtvrtek.

Petra Skoupilová před portrétem své 
matky od Emila Kotrby.

Petr Vítámvás

Privilegium z roku 1463


